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QUEM SOMOS
O Grão da Vida é uma Organização da Sociedade Civil que, desde 1986, se
dedica em promover o desenvolvimento da primeiríssima infância por meio de
um ambiente que favoreça a Liberdade, a Autonomia e a Ética.

ONDE ESTAMOS
Nosso trabalho concentra-se na cidade de São Paulo, nas regiões de Capela
do Socorro e Grajaú, localizados na zona sul da capital.

O QUE FAZEMOS

GESTÃO DE 2
CENTROS DE

DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO

INTEGRAL DE 290

INFANTIL

CRIANÇAS.

O Grão da Vida tem parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo Secretária Municipal de Educação (SME).

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Caro colaborador e amigo,

Neste ano o Grão da Vida completará 33
anos de história dedicados a primeira
infância, tendo em sua trajetória desafios,
celebrações e reafirmando a cada ano a
busca pela excelência no atendimento.
Em 2018, desenvolvemos diversas
inciativas para garantir os avanços
necessários e fundamentais para o nosso
fortalecimento institucional e financeiro
para em breve ampliar o benefício social
que hoje geramos a sociedade.
Gostaríamos de expressar mais uma vez
que NADA DISSO SERIA POSSÍVEL SEM
VOCÊ, que contribuiu de alguma forma para
que alcançássemos tantos avanços ao longo
destes anos.
Obrigado por fazer parte de nossa história e
por nos ajudar a transformar vidas através
da educação.
Boa leitura!
Guilherme Figueiredo

FOTO: MIGUEL CANUTO, ALUNO DA UNIDADE CEI MANOEL
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PROJETO
PEDAGÓGICO
FOTO: MARIA CECÍLIA EMÍDIO, ALUNA DA UNIDADE CEI MARINA

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Por: Vera Cristina Figueiredo

Acreditamos que não há nada melhor para

O imaginário também está presente o

uma criança, do que brincar ao longo de sua

tempo todo, o brincar pode ter como tema

primeira infância. Esta ideia é um dos

situações cotidianas como também adentrar

fundamentos do Projeto Educativo do Grão da

em um campo simbólico mais profundo,

Vida.
Vale a pena buscar o que há dentro deste
FAZER que é o brincar, sua substância, o que o
compõe.
Vamos iniciar esta viagem, porém, longe de
esgotar o que o brincar compreende.
Para o acontecimento de uma brincadeira livre
são necessárias regras, estas são estabelecidas
pelas crianças:
“Eu sou a mamãe, você é a filhinha. Você
está chorando porque não quer que eu saia! ” E
assim duas meninas podem iniciar uma

mítico, cosmogônico. Por exemplo:
Quem criou Deus?
Neste nível a criança entra em contato
com as forças criadoras do mundo, busca
conhecê-las e apreendê-las. Seguindo seu
íntimo, num processo vivo de
autoconhecimento e afirmação do ser.
Isto é um tesouro, pois significa a
possibilidade de desenvolvimento de um ser
humano pleno.
Assim, em nosso Projeto, nos

brincadeira. Nesta construção coletiva são

organizamos para que o espontâneo se dê,

determinados papéis, enredos e seus conflitos.

dada sua importância!

A negociação para que a brincadeira
aconteça é constante, o desacordo inegociável
faz com que a brincadeira se interrompa.
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UMA NOVA FASE.
UM NOVO GRÃO DA VIDA.
FOTO: MARCO VEREDA, ALUNO DA UNIDADE CEI MANOEL

PROJETO EXCELÊNCIA
Por: Toni Niccolini, Coordenador do Projeto

O Professor James Hackman, vencedor do
Prêmio Nobel de Economia em 2000, afirmou

Então como levar essa educação de qualidade
para outras crianças?

que investir em educação infantil de
qualidade proporciona o melhor retorno
sobre o investimento e que os primeiros anos
de vida são a melhor fase para investir e evitar
a desvantagem social e cognitiva das
populações mais pobres. Seus estudos
mensuraram os resultados positivos que a
educação infantil tem na melhora da saúde,
sociabilidade, produção econômica e redução
da criminalidade.
Os dois Centros de Educação Infantil

Foi diante deste desafio que desenhamos
o Projeto de Excelência. A ideia central
é perenizar e disseminar nossos
conhecimentos, metodologias e práticas para
multiplicar nosso benefício social.
O Instituto FEFIG financiou o início do
Projeto de Excelência e é com muita alegria
que iniciaremos 2019 com a sistematização
do projeto pedagógico, o aperfeiçoamento

(CEI) do Grão da Vida proporcionam uma ótima

das práticas administrativas e ao longo do

educação, que incentiva as crianças na

ano intensificaremos nossos trabalhos com

construção de sua autonomia e apoia sua

os pais e a comunidade.

aprendizagem. Em novembro de 2018,
pais/responsáveis avaliaram a instituição; 80%
estão muito satisfeitos e 20% estão satisfeitos.
A equipe da instituição também se avaliou,

APOIO:

dando nota 9 para o projeto pedagógico e todos
eles (100%), acreditam que o projeto ajuda as
crianças a se desenvolver.
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FOTO: JOÃO PEDRO LEMES, ALUNO DA UNIDADE CEI MARINA

COMUNICAÇÃO DIGITAL
Por: Camila F. Magalhães

Em continuidade às atividades iniciadas no ano anterior, em 2018 intensificamos nosso
trabalho para posicionar de forma estratégica nossa nova marca, a fim de fortalecer nossa
imagem e alcançar maior impacto ao Projeto Grão da Vida.
Entendemos que a Comunicação é parte essencial para mobilizar recursos, e assim
desenvolvemos diversas ações para engajar os mais diversos públicos.

NOSSOS NÚMEROS EM 2018:

SITE

FACEBOOK - 1.982 CURTIDAS

INSTAGRAM - 262 SEGUIDORES

2.374 VISITAS/MÊS

ENVOLVIMENTO COM AS
PUBLICAÇÕES DE 3.646/MÊS

TOTAL DE 1.108 INTERAÇÕES
COM AS PUBLICAÇÕES

Através do programa "Google para
organizações sem fins lucrativos", mensalmente
o Grão da Vida recebe um crédito de US$
10.000 em publicidade para anúncios de texto,
assim pessoas interessadas em doar, ou
conhecer organizações tem a possibilidade de
ser direcionado ao nosso site e conhecer nosso
trabalho.

TV
2 ENTREVISTAS A IMPRENSA
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GRÃO | NOTÍCIAS

PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA NOSSA
ENTIDADE
Em janeiro de 2018, o Programa
FOTO: TV ALESP - NOSSA ENTIDADE

Nossa Entidade, da TV ALESP,
recebeu as convidadas Vera
Christina Figueiredo,
responsável pelo Projeto
Pedagógico e Institucional;

FOTO: PRIMEIROS LIVROS ENTREGUES

Daniele Freire de Sá ; diretora
da unidade CEI Marina; e
Sandra Gonçalves, uma das Fundadoras do projeto Grão da
Vida, para falar um pouco sobre a história da ONG e os
principais projetos e ações.
Exibido em fevereiro de 2018, você pode conferir na integra
acessando nosso site: www.graodavida.org.br.

BIBLIOTECA CIRCULANTE
Em setembro de 2018, lançamos nossa primeira
campanha de financiamento coletivo com o objetivo de
contribuir ainda mais para o desenvolvimento de nossas
crianças.
O projeto, Biblioteca Circulante, consiste em organizar

DIA DAS BOAS
AÇÕES

FOTO: DBA - 2018 (STAND)

que as crianças possam levar os livros para casa e estes
poderem ser lidos por pessoas significativas de sua

Em abril de 2018, o Grão da

relação mais próxima como: mãe, pai, avós, primos, tios,

Vida esteve no Dia das Boas

irmãs ou irmãos mais velhos.

Ações um movimento global de
voluntariado que está presente
em mais de 70 países.
Realizado no Parque do
Ibirapuera, o evento reuniu
diversas ONGs para falar sobre
engajamento em causas sociais e voluntariado.
Na ocasião o Grão da Vida realizou uma oficina de
brinquedos e teve a oportunidade de receber diversas
pessoas em seu stand.

livros de histórias, poesias, parlendas e quadrinhas para

Através do site da vaquinha, arrecadamos o total bruto
de R$ 12.157,63. É descontado 6,4% + R$0,50 em cada
doação, então o total líquido foi de: R$ 11.354,54.
Em janeiro de 2019, iniciamos a compra dos livros e só
temos a agradecer a VOCÊ que contribuiu, doando ou
divulgando nossa campanha.
Estes recursos tornaram possíveis realizar em nossas
escolas este projeto tão importante para nós.

Obrigado!
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COMO
COLABORAR

EQUIPE
GRÃO DA VIDA
CONSELHO DIRETOR

DOAÇÕES PELO SITE
Escolha a melhor forma de contribuir:
cartão de crédito ou boleto.

Guilherme Figueiredo
Presidente
Luiz Fernando Figueiredo
Vice-Presidente
Fernanda Heinz Figueiredo
Diretora

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Você pode depositar a sua doação
diretamente na conta bancária do Grão
da Vida:
BANCO ITAÚ (341)
Agência: 0660 - C/C: 32556-4

CONSELHO FISCAL
Fabio Figueiredo
Fabio Figueiredo Filho
Roberto Silveira Figueiredo
EDUCAÇÃO INFANTIL

CNPJ: 55.871.974/0001-32

Vera Christina Figueiredo
Projeto Pedagógico e Institucional
PATROCÍNIO - PROJETO EXCELÊNCIA
Nos ajude a multiplicar nosso beneficio social.

Samanta Veiga
Diretora - Unidade CEI Manoel
Daniele Freire de Sá
Diretora - Unidade CEI Marina

Doe oportunidade!
Entre em contato pelo e-mail:
atendimento@graodavida.org.br e saiba mais.

ADMINISTRAÇÃO
Eduardo S. Figueiredo
Coordenador

DOAÇÃO DE MATERIAIS
Doe materiais em boas condições,
acesse nosso site e agende sua
entrega.

Tânia Ly Gardel
Administração e Finanças
Camila F. Magalhães
Captação de Recursos e Comunicação

GRÃO DA VIDA
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